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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٠٢

 

   لنينيست–اعالميه کميته ھماھنگی کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانھای مارکسيست 

        :ليبياجاوز نظامی امپرياليستھا به  جھان  درمورد ت

  ! را محکوم کنيمليبيادخالت امپرياليستی در 

  ھمبستگی با خلق

 دفاع از جمعيت غير نظامی ۀ سازمان ملل و به بھانۀنامع ارتجاعی نيروھای امپرياليستی، که با تکيه بر قطائتالف

، ديروز بالکان و عراق و افغانستان ھم ليبياامروز . ست داده اند، تعرض ديگری عليه خلقھا قرار را مورد حملهليبيا

سخن برسر ائتالفی ميان فرانسه، انگليس .  ساختگی بود که وحشيانه مورد حمله قرار گرفتندۀبا توسل به ھمين بھان

 تائيد ضمنی روسيه و چين از... مريکا از سوئی و ھمدستی فعال دول ارتجاعی ايتاليا و اسپانيا و دنمارک واو 

 خود استفاده نکرده و رياکارانه اين تعرض را یچون اين دو کشور، روسيه و چين، از حق وتو. طرف ديگر است

حضرات قصد ندارند . قيقی اين ائتالف ارتجاعی پرده بر ميدارندحرفتارھا از روی خصلت . ئيد قرار دادندأمورد ت

 از سوئی و تھديد شورش و مبارزات ليبياتراتژيک مين کنند، بلکه نفت و موقعيت سأامنيت جمعيت غير نظامی را ت

  . انقالبی خلقھای عرب را در مد نظر دارند

نامه ھای عنامه سازمان ملل، نشان ميدھد که امپرياليسم نگران کدام قطعاساس قطه ، تعرضی بليبيا تعرض به ئيدأت

 پای منافع خلقھای فلسطين و صحرا بيخود نيست که مرتب، ھمينکه. مھم منافع امپرياليستھاست. سازمان ملل است

  .  کنند نامه ھای سازمان ملل را وتو میعيد، قط آبه ميان می

آنھا نيستند، بلکه » امیح«زودی متوجه خواھند شد که امپرياليستھا ه  که عليه قذافی مبارزه ميکنند، بشورشيانی

ر بتوانند او را بزير بکشند، با يکی از غارتگران و استثمارگران بيرحمی ھستند که ميخواھند جای قذافی را، اگ

فراموش نکنيم که عناصر اين ائتالف، با ھمدستی ساير کشورھای امپرياليستی و سرمايه . مھره ھای خود پر کنند

رفتار مشابھی نيز با دو مرتجع ديگر، بن علی در تونس و حسنی . السيدند داری، تا ھمين چندی پيش با قذافی ھم می

  . که ھر دو در قيامھای مردمی از پا درآمدند! »اعضای بين الملل سوسياليست « اشتند مبارک در مصر د

از قضا منافع ...) مراکش، يمن، بحرين، سوريه، شايد ھم الجزيره و( جاری در مغرب و خاورميانه قيامھای

مثل مورد تعرض به . خواھند کردستراتژيک قدرتھای امپرياليستی را در خطر قرار داده و تضادھايشان را تشديد 
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مرکل ارتجاعی را  بالمانا و امپرياليسم –س آن سارکوزی مرتجع أ در ر–، که تضاد ميان امپرياليسم فرانسه ليبيا

قی در اين قسمت از جھان، جنبش خلقھا در قبال رژيمھای خودکامه و مستبد، در قبال يجنبشھای عم. تشديد کرد

  .  درتھای امپرياليستی و شرکاء را نيز متزلزل خواھند کردبيدادگريھای شديد، موقعيت ق

 ليبيا تعرض وحشيانه امپرياليستھا عليه  لنينيست جھان، شديداً – بين المللی احزاب و سازمانھای مارکسيست کنفرانس

، راسی در قبال ارتجاع و حکومت قذافی برای دستيابی به دمکليبيا خلق ۀمبارزه عادالن ما از. را محکوم ميکند

را ئی  سازمان ملل، ايضا رياکاری و دوروئی تمام کشورھاۀبرخورد دوگان ما  .دفاع ميکنيمآزادی  عزت و وامنيت 

 کنند، ، تعرض بعضی را تائيد کرده و در موارد ديگر سکوت میئی که دولتھاکه مدعی دول دمکراتيک ھستند،

  و سايرليبيا را با مبارزات خلق ، ھمبستگی خود  به ھر طريق ممکن که اھيم خو  ازھمه میما. کنيم محکوم می

      .شان دھند نخلقھا

   لنينيست جھان–کميته ھماھنگی کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانھای مارکسيست 

   ميالدی٢٠١١ چ       مار

  يکی از اعضاء کنفرانس بين المللی) توفان(ترجمه و تکثير از حزب کارايران
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